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Fraværende:

Dagsorden:

6.0

Meddelelser fra formanden
Intet

7.0

Meddelelser fra direktøren/selskabet

7.1

Brændselsforbrug fjernvarme

./.

Der orienteres om brændselsforbrug til fjernvarme.
Til efterretning

7.2

Siden sidst
Termis
Der er etableret drift med temperatur sætpunkt fra Termis.
Opgradering af Central Fladet
Der er monteret ny skorsten, som kan bære vægten af antenner til fjernaflæsning. Den
nye skorsten er med rustfrisyrefaste løb og kan derfor bedre tåle de mange stop og start
af kedlerne.
Vurdering af behov for ny produktionskapacitet
Cowi laver oplæg til installation af øget kedeleffekt på Central Solholm. Der afholdes
møde den 2. maj 2016, hvor Per Jürgensen deltager.
Ledningsnet
Der er fortsat øget opmærksomhed på brud, da vandtabet er moderat højere end normalt.
Renovering af Mårvænget 18-32. Der var mange fejl på termografien.
Renoveringsplan
Rambøll præsenterer status på renoveringsplanen den 5. april 2016. Oplæg til beslutningsgrundlag til bestyrelsen udarbejdes.
Til efterretning
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Fjernvarme Bondemosen
Der arbejdes med at indgå bindende aftaler med nye kunder. Vi er startet med Skovkrogen,
hvor vi har opnået en tilslutningsprocent på 90. På Fasanvej er tilslutningen på ca. 74%.
Vi oplever en bevaret interesse for fjernvarme, selvom projektet har været 3 år undervejs.
Vi er endnu ikke begyndt at indgå aftaler i selve Bondemosen, men forventer at vi som
minimum får det antal kunder, som tidligere har tilkendegivet interesse.
Til efterretning

7.4

Politisk aftale om regulering af fjernvarmesektoren

./.

Til orientering vedlægges den politiske aftale om regulering af fjernvarmesektoren.
Erik Hansens orientering til efterretning

Til behandling:
8.0

Revisionsprotokollat

./.

E&Y gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2015.
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.
Godkendt

9.0

Godkendelse af årsrapport 2015 for NFS Varme A/S

./.

E&Y gennemgår årsregnskab for 2015.
Det indstilles,
at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2015 for NFS Varme A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.
Godkendt
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10.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2016

./.

Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 19. april 2016 kl. 13.00 på selskabets
kontor med vedlagte dagsorden.
Godkendt

11.0 Information

11.1 Intern information
Alle punkter

11.2 Ekstern information
Alle punkter

12.0 Eventuelt
Intet

Søren Svendsen
Jan Reimer Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
John Schmidt
Annette Piil
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen
/
Erik Hansen
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